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SEMESTER I 

BAB I 

KHITAN 

 

Pengertian dan Hukum Khitan 

Khitan   secara   bahasa   artinya   memotong. Sedangkan menurut 

syar'i adalah: 

 
Artinya: 

"Khitan adalah memotong kulit yang ada pada kemaluan laki-laki 

atau perempuan" 

Bagi  laki-laki,  kulit  yang  dipotong  adalah  kulit yang menutupi   

kepala  dzakarnya  dan  biasa  disebut   dengan kuluf. Sedangkan 

untuk khitan perempuan adalah memotong sebagian kulit yang berada 

di atas kemaluan perempuan. 

Orang yang pertama melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim AS 

pada waktu usia 80 tahun. Oleh karena itu khitan termasuk syari'at 

Nabi Ibrahim AS yang disyari'atkan pula kepada umat Nabi 

Muhammad SAW. 

Berkhitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi 

perempuan, Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi SAW, "-Khitan sunnah bagi laki-
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laki dan kemuliaan bagi wanita." (HR. Ahmad, At-Thabrany dan 

al-Baihaqi) 

 

Artinya: 

"Dari Abu Hurairah RA berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: 

"fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah, yaitu 

berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut 

bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibnu Majjah). 
 

Waktu Pelaksanaan Khitan 

wajib ketika telah mencapai usia baligh, dan dianjurkan sebelum 

mencapai usia baligh. Firman Allah SWT. 

 

Artinya: 

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu" [QS. 

Ali'Imran:133].   

 

Hikmah Khitan 

1. fitrah syari'at Islam. 

2. Menyempurnakan agama. 

3. Pembeda dengan orang kafir. 

4. Bukti iman dan taqwa 

5. Menjaga kesehatan dan kebersihan serta Menghindari dari penyakit   

kemaluan seperti kanker. 
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BAB II 

MAKANAN DAN MINUMAN 

YANG HALAL DAN YANG HARAM 

Makanan yang Halal 

Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan 

menurut ketentuan syariat Islam. Firman Allah SWT: 

                 

      

Artinya: 

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu. " (QS. Al-Baqarah: 168). 
 

Syarat makanan yang halal ada 3 syarat : 

1. Halal karena dzatnya. tidak dilarang oleh hukum syara'. 

2. Halal cara mendapatkannya.  

3. Halal cara pengolahannya.  

 

Jenis makanan yang halal ada 4 : 

1. Harus baik, tidak kotor atau menjijikan 

2. Tidak diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya 

3. Tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. 

4. Tidak mengandung zat yang berbahaya bagi otak dan kesadaran 

akal. 
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Makanan yang Haram 

makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk 

dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya 

dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya serta 

mendapat   pahala.  

Jenis makanan   yang diharamkan antara lain : 

1. Semua makanan yang telah diharamkan oleh al-Quran, yaitu: 

1) Bangkai (kecuali bangkai ikan dari belalang). 

2) Darah (kecuali hati dan limpa). 

3) Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT 

4) Binatang yang mati tercekik, terpukul, terjatuh, karena 

ditanduk binatang lain, diterkam oleh binatang buas, dan yang 

disembelih untuk berhala. 

2. Semua makanan yang keji, yaitu yang kotor dan menjijikan. 

3. Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan bahaya terhadap 

jiwa, raga, akal, moral dan aqidah. 

4. Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. 

5. yang diperoleh dengan cara yang haram. 

 

Minuman yang Halal 

Minuman yang halal ialah minuman yang boleh diminum menurut 

syari'at Islam. 

 

Syarat minuman yang halal ada 3 syarat : 

1. Halal karena dzatnya. tidak dilarang oleh hukum syara'.  

2. Halal cara mendapatkannya.  

3. Halal cara pengolahannya.  
 

Jenis Minuman yang halal ada 3: 

1. Tidak mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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2. Tidak mengandung zat yang memabukkan. 

3. Tidak nazis, atau tidak menjadi Nazis sebab terkena nazis lain 

(mutanazis). 

 

Minuman yang Haram 

Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum  

karena dilarang   oleh  syariat   Islam. 

 

Jenis minuman yang haram ada 3 : 

1. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum 

menimbulkan mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan 

aqidah seperti arak, khamar, dan sejenisnya. 

2. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. 

3. Minuman yang didapatkan dengan cara yang dilarang syariat Islam. 

 

Selain dari makanan dan minuman yang halal dan yang haram ada pula 

makanan dan minuman yang dimakruhkan, artinya sebaiknya tidak 

dimakan dan tidak diminum karena lebih banyak mengandung 

madharatnya dari pada manfaatnya. Contoh, petai, jengkol, bawang. 
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BAB III 

BINATANG YANG HALAL 

DAN YANG HARAM 

Binatang yang Halal 

Binatang yang halal artinya binatang yang boleh dimakan menurut 

hukum syariat Islam. 

1. Binatang halal yang hidup di air/laut. 

Semua binatang yang hidup di laut/air adalah halal untuk dimakan 

baik yang ditangkap hidup ataupun yang mati (bangkai), kecuali yang 

mengandung bahaya jika dimakan. Allah SWT berfirman: 

                             

              

Artinya: 

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang 

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi 

orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan 

bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan. " (QS. Al-Maidah:96). 

 

2. Binatang halal yang hidup di darat 

1) Binatang  ternak seperti : ayam, itik, kambing, sapi, unta, kerbau, 

kelinci dll. 

2) Semua jenis binatang ternak adalah halal. kecuali yang buruk atau 

yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an atau al-Hadits. 

 

Binatang yang haram 
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Binatang yang diharamkan ialah binatang yang tidak boleh dimakan 

berdasarkan hukum syariat Islam. 

Macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut: 

1. Binatang yang telah diharamkan oleh Al-Quran: 

1) Bangkai, Darah, Daging babi, Daging binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah, Binatang yang dicekik, Binatang yang 

dipukul, Binatang yang jatuh, Binatang yang ditanduk, Binatang 

yang telah dimakan binatang buas, Binatang yang disembelih 

untuk berhala. 

2) Binatang yang kotor/keji 

3) Himar  kampung/jinak  dan  bighal   (okulasi   kuda  dan 

himar/keledai) 

2. Binatang   yang   diharamkan   menurut   Al-hadits: 

1) Binatang buas/bertaring, seperti: Harimau, Srigala, anjing, 

kucing, kera, dan Iain-lain. 

2) Burung yang berkuku tajam, seperti elang, garuda, nuri, dan Iain-

lain. 

3) Binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, yaitu ular, gagak, 

tikus, anjing hitam (gila), burung elang." 

4) Binatang yang dilarang untuk dibunuh, meliputi semut, tawon, 

burung hud-hud dan burung surad 

5) Binatang yang hidup di 2 (dua) alam, seperti kepiting, kura-kura, 

anjing laut, katak, buaya. 

 

Ketentuan Menyembelih Binatang  

Semua jenis hewan yang halal harus disembelih terlebih dahulu, kecuali 

jenis ikan atau belalang. Hewan yang mati tanpa disembelih termasuk 

bangkai dan haram untuk dimakan kecuali bangkai ikan. 

menyembelih adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran 
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nafas dan saluran makanan serta urat nadi utama yang terdapat pada 

leher hewan. Tujuannya agar hewan tersebut menjadi halal dimakan 

dagingnya. 

Rukun dan syarat Penyembelihan 

Rukun penyembelihan ada 3, yaitu orang yang menyembelih, hewan 

yang disembelih, dan alat untuk menyembelih.  

1. Orang yang menyembelih. Syaratnya ada 3: 

1) Beragama Islam; sembelihan orang kafir atau musyrik 

hukumnya tidak sah atau haram. 

2) Berakal sehat; bukan orang gila atau sedang mabuk.  

3) Mumayiz; sudah dapat membedakan antara yang haq dan 

yang batil. 

 

2. Hewan yang disembelih. Syaratnya ada 2: 

1)  Dalam keadaan hidup 

2) Termasuk binatang yang halal menurut syara' 

3. Alat yang digunakan untuk menyembelih. Syaratnya ada 4: 

1) benda tajam sejenis pisau,pedang, dll. 

2) Tidak tumpul dan tidak runcing 

3) Terbuat dari baja, besi, batu, atau bambu 

4) Tidak   sah   menyembelih   dengan   menggunakan  kuku, tulang, 

ataupun gigi. 

Tata cara dan sunah dalam penyembelihan  

1. Hewan dibaringkan dan posisi rusuk kiri di bawah  

2. Dihadapkan ke arah kiblat 

3. Membaca basmalah dan shalawat 

4. Mempercepat penyembelihan 

5. Berlaku baik dalam menyembelih, tidak kasar, dan tidak 

pula lamban. 

Tempat anggota tubuh hewan yang disembelih 
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1. Hewan jinak disembelih di  bagian  lehernya,  tepatnya dipotong 

di bagian saluran nafas, saluran makan, dan urat nadi utama. 

2. Hewan liar atau yang terperosok ke dalam lubang sehingga sulit 

dijangkau lehernya cukup dengan cara melukai tubuh di bagian 

yang dapat dijangkau, dengan catatan dapat mematikan hewan 

tersebut. 

Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan 

1. Menyembelih sampai putus lehernya. 

2. Menyembelih dengan menggunakan alat tumpul. 

Penyembelihan secara secara mekanik 

 Penyembelihan hewan secara mekanik adalah yang dilakukan dengan 

bantuan alat (mesin). 

Syarat penyembelihan hewan secara mekanik : 

1. Orang yang menjalankan mesin potong harus beragama Islam 

atau ahli kitab dan harus menyebut asma Allah ketika mulai 

menghidupkan mesin, yaitu dengan membaca basmallah. 

2. Hewan yang disembelih dalam keadaan masih hidup dan halal. 

3. Alat mekanik yang digunakan  disyaratkan benda tajam yang 

terbuat dari besi, logam, batu, atau lainnya. 

Manfaat Makanan dan Minuman yang Halal  

1. Terjaga    kesehatannya    dan terhindar dari penyakit. 

2. Mendapat ridha Allah SWT karena memilih jenis makanan dan 

minuman yang halal 

3. Memiliki akhlaqul karimah karena telah  mentaati  perintah. 

Allah   SWT   sekaligus   terhindar   dari   akhlak   madzmumah 

(tercela). 

Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang Haram 

1. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak akan 

dikabulkan Allah SWT. 
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2. dapat merusak jiwa (terutama minuman keras yang mengandung 

alkohol), seperti: Kecerdasan menurun, Selalu lupa dan 

melakukan hal-hal yang negative, Senang menyendiri dan 

melamun, Semangat kerja berkurang. 

3. Berbahaya bagi kesehatan 

4. Menyia-nyiakan harta dan menjauhkan diri dari Allah SWT.  
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BAB IV 

QURBAN DAN AQIQAH 

 

QURBAN 

Pengertian Qurban 

Qurban menurat bahasa artinya dekat. sedangkan menurut istilah qurban 

adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu dengan niat ibadah untuk Mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

Waktu Qurban  

Waktu penyembelihan hewan qurban adalah pada hari Raya 'Iedul Adha 

(10 Dzulhijjah) dan pada hari-hari tasyriq, yaitu 11,12, 13 Dzulhijjah. 

Hukum Qurban 

 hukumnya sunnah muakad artinya sunnah yang dikuatkan, sebagaimana 

sabda Nabi SAW: 

 

Artinya : 

"Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang 

siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban maka 

janganlah ia menghampiri tempat shalatku." (HR. Ibnu Majjah). 

Syarat-Syarat Hewan Qurban 

1. Cukup umur 

1) Unta, sekurang-kurangnya berumur lima tahun 

2) Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun 
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3) Domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah 

berganti gigi 

4) Kambing, sekurang-kurangnya berumur dua tahun 

2.  Tidak cacat 

 yaitu tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, dan tidak kurus 

Tata Cara Penyembelihan Qurban 

1. Cara penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam 

2. yang berqurban disunatkan menyembelih sendiri atau jika tidak 

mampu menyaksikan saja 

3. Digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat 

penyembelihan 

4. dihadapkan ke arah kiblat 

5. Disunahkan   membaca  basmalah,   shalawat,   takbir   dan berdoa. 

Pembagian Daging Qurban 

1. Daging qurban boleh dimakan sebagian dan sebagiannya lagi 

dibagikan kepada fakir miskin 

2. Daging qurban yang dibagikan dalam keadaan mentah 

3. Bagian   dari   hewan   qurban   seperti   kulit   dan   kepala 

hendaknya tidak dijadikan upah potong atau jatah panitia qurban. 

karena dalam qurban tidak ada amil qurban, berbeda dengan 

zakat, ada bagian hak amil zakat. 

 

AQIQAH 

Pengertian Aqiqah 

Menurut bahasa aqiqah artinya bulu atau rambut anak yang baru lahir, 

sedangkan menurut istilah aqiqah adalah menyembelih hewan 

sebagai tanda syukur atas kelahirananak kelahiran anak.  
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Waktu Aqiqah 

Pelaksanaan aqiqah adalah pada hari ketujuh, bersamaan dengan 

mencukur rambutnya dan diberikan nama yang indah. Sabda 

Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Samurah ibn Zundub ra, sesungguhnya Rasulullah SAW 

hersahda, "Setiap anak itu digadaikan kepada aqiqahnya yang 

disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur dan diberi nama. " 

(HR. Ahmad dan Tirmidzi). 

Hukum Aqiqah  

Hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki kewajiban menanggung 

belanja anaknya. Untuk anak laki-laki dianjurkan   menyembelih   dua   

ekor   kambing   atau   binatang sejenisnya, sedangkan untuk perempuan 

cukup satu ekor saja., Sabda Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 

"Rasulullah SAW beraqiqah dari anak laki-laki dengan dua kambing dan 
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dari anak perempuan satu kambing." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Syarat Hewan untuk Aqiqah 

1. Kambing yang sehat 

2. Cukup umur (kurang lebih 2 tahun) 

3. Hewan diperoleh dengan cara halal 

4. Daging aqiqah dimasak, 1/3 untuk orang yang aqiqah dan 

sisanya untuk disedekahkan. 

5. Tatacara penyembelihan sama dengan qurban. 
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BAB V 

HAJI DAN UMRAH 

 

HAJI 

Pengertian Haji 

Kata    Haji    menurut    bahasa    berarti 
 
artinya "menyengaja". 

Menurut istilah haji berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan 

niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah SWT. dengan 

syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. 

 

Hukum Haji 

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang yang 

sudah mampu. 

Firman Allah S-WT. 

 

Artinya: 

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baiiullah. 

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. " (QS. Ali 

Imran:97) 

Kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup, sedangkan haji yang 

kedua, ketiga dan selanjutnya adalah sunat. 

Syarat Wajib Haji 
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1. Islam 

2. Berakal Sehat 

3. Baligh 

4. Mampu (Istitha'ah) yaitu : 

1) Sehat Jasmani 

2) Ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang 

ditinggalkan 

3) Ada kendaraan 

4) Aman di perjalanannya. 

5) Bagi Wanita harus ada muhrim 

 

Rukun Haji 

Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah 

Haji, dan jika tidak dilaksanakan maka ibadah Hajinya tidak sah. Oleh 

karena itu, harus mengulang lagi pada waktu yang lain. 

Adapun yang termasuk rukun Haji adalah : 

1. Ihram, yaitu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian 

Ihram. Adapun lafazh niat haji adalah:
 

2. Wukuf, yaitu berhenti di Arafah dimulai dari tergelincirnya mata hari 

tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari. 

3. Thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran dimulai dari 

hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah Kiri yang 

berthawaf. 

4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah 

sebanyak tuju kali. 

5. Tahallul (memotong rambut), yaitu melepaskan diri dari ihram haji 

sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah Haji dengan 
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cara mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut. 

6. Tertib, artinya rukun haji secara berurutan dari awal sampai akhir. 

 

Wajib Haji 

Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah 

haji, apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh 

diganti dengan dam (denda) dan ibadah hajinya sah.  

wajib haji adalah :  

1. Ihram dari Miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat yang 

2. sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. 

3. 2 Mabil di Muzdalifah. 

4. Mclcmpar tiga Jumrah yaitu jumrah Ula, Wustha dan Aqabah. 

5. Mabit (bermalam) di Mina. 

6. Meninggalkan larangan-larangan Haji. 

7. Thawaf wada' (thawaf perpisahan) 

 

Sunat-Sunat Haji 

Selain  Rukun dan Wajib haji,  ada juga hal-hal  yang disunatkan dalam 

pelaksanann ibadah haji yaitu : 

1. Membaca talbiyah. 

2. Berdoa setelah membaca talbiyah. 

3. Berdzikir setelah thawaf 

4. Masuk ke Ka'bah. 

5. Melaksanakan haji ifrad. 

Larangan pada waktu Haji 

1. Larangan jama' ah haji laki-laki: 

1) Memakai pakaian yang berjahit 

2) Memakai tutup kepala. 

2. Larangan Jama'ah Haji perempuan: 
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1) Memakai tutup wajah 

2) Memakai sarung tangan, jika larangan dilanggar ia wajib 

membayar dam (denda) 

3. Larangan jama' ah laki-laki maupun perempuan 

1) Memakai wangi-wangian 

2) Mencukur rambut atau bulu dada 

3) Menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah 

4) Bersetubuh 

5) Berburu   atau   membunuh   Binatang   liar   dan   halal dimakan 

 

Jenis Jenis Dam  

Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa 

sebab di dalam menunaikan haji dan umrah. Beberapa jenis dam (denda): 

1. Dam tamatu dan qiran, yaitu dengan cara menyembelih seekor 

kambing yang syah untuk kurban atau berpuasa sepuluh hari 

(tiga hari dilakukan sewaktu ihram dan tujuh hari dilakukan 

setelah sampai di tanah suci 

2. Dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan 

haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari tiga pilihan, 

yaitu menyembelih seekor kambing yang sah untuk Qurban, 

puasa tiga hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. 

3. Dam karena bersetubuh, yaitu dengan cara menyembelih 

seekor unta, atau sapi, atau tujuh ekor kambing, atau memberi 

makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram, 

kalau tidak sanggup juga maka diwajibkan berpuasa untuk 

setiap 1 mud makanan dari harga unta itu berpuasa 1 hari. 

4. Dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu 

dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan 

hewan yang dibunuh, jika tidak mungkin boleh bersedekah 



Ringkasan FIQIH kelas VI 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Kordes Rancapaku 2014/2015 Page 19 
 

dengan makanan seharga hewan yang dibunuh, jika tidak 

mungkin juga boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap 

mud satu hari puasa. 

5. Dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji 

(terhambat), maka bagi calon jemaah haji seperti ini hendaklah 

ia tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia 

terhambat, dan mencukur atau memotong rambut kepalanya 

dengan niat tahalul. 
 

UMRAH 

Pengertian Umrah 

Umrah adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu 

pada waktu selain bulan-bulan haji. Umrah disebut juga haji kecil, 

hukumnya adalah fardlu ain atas setiap muslim sekali dalam seumur 

hidup sama halnya dengan haji. Firman Allah SWT. 

Artinya:  

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. " (QS. Al-

Baqarah:196) 

 

Syarat-syarat umrah sama saja dengan syarat-syarat haji. 

Rukun Umrah 

1. Ihram serta niat 

2. Thawaf 

3. Sa'i, 

4. Bercukur atau bergunting (tahalul) 

5. Tertib 

Wajib Ihram 
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1. Ihram dari Miqat 

2. Menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam umrah (sama 

dengan yang diharamkan dalam haji) 

Miqat dan Macam-macamnya 

Dalam pelaksanaan  ibadah haji  dan  umrah ada yang disebut miqat 

artinya batas atau ketentuan. 

Miqat ada dua yaitu : 

1. Miqal Zamani, yaitu ketentuan waktu. Untuk ibadah haji miqat 

zamani nya adalah awal bulan Syawal sampai dengan tanggal 10  

Dzulhijjah.   Sedangkan untuk umrah miqat zamaninya sepanjang 

tahun 

2. Miqat Makani, yaitu ketentuan tempat. Miqat makani untuk ihram 

sama dengan miqat makani untuk haji. 
 

Praktek Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah 

1. Ifrad, yaitu Mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah. 

2. Tamatu, yaitu mengerjakan umrah dahulu kemudian ibadah haji, 

cara ini wajib membayar Dam/denda 

3. Qiran,  yaitu mengerjakan haji dan umrah bersama-sama dalam satu 

niat dan satu pekerjaan, cara ini wajib membayar dam. 

 

4. Rangkaian Ibadah Haji 

1. Bersuci (mandi dan wudhu) 

2. Ihram dimulai dari miqat zamani dan makani dengan berpakaian 

ihram 

3. Niat haji 

4. Berangkat menuju arafah 

5. Membaca talbiyah 

6. Wukuf di arofah pada tanggal 9 dzulhijjah 
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7. Menuju muzdalifah sehabis maghrib 

8. Mabit dan melontar jumroh di mina 

9. Kembali ke mekkah, melakukan thawaf ifadoh dan thawaf wada 

 

5. Rangkaian ibadah Umrah 

1. Bersuci (mandi dan wudhu) 

2. Ihram dimulai dari miqat zamani dan makani dengan berpakaian 

ihram 

3. Niat umrah 

4. Membaca talbiyah 

5. Masuk makkah dan berdo’a 

6. Melihat ka’bah 

7. Melintasi maqam Ibrahim 

8. Thawaf 

9. Sa’i 

10. bercukur atau memotong rambut (tahallul) 
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SEMESTER II 

BAB VI 

JUAL BELI  

Pengertian Jual Beli 

Menurut bahasa jual beli adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan 

sesuatu yang lain.  

menurut istilah jual beli adalah tukar-menukar suatu benda dengan benda 

lain dengan disertai akad atas dasar suka sama suka. Hukum jual beli 

adalah mubah (boleh). 

Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli adalah al-Quran dan al-Hadis. Allah SWT 

berfirman: 

                 

Artinya: 

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 

(QS. Al-Baqarah:275) 

Sabda Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, "Pekerjaan 

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. " (HR. al-

Bazzar dan Disahihkan oleh Imam Hakim). 

Rukun dan Syarat Jual Beli : 

1. Penjual dan pembeli ('ba'i dan musytari), syarat-syaratnya: 
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1) Baligh 

2) Berakal 

3) Atas kehendak sendiri. Sabda Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadi atas dasar suka sama suka. " 

(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah  

2. Barang yang diperjual-belikan (mabi'), syarat-syaratnya: 

1) Suci, maka tidak sah jual beli barang najis, kecuali anjing untuk berburu. 

2) Bermanfaat menurut syara'. 

3) Tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Misalnya, jika ayahku 

pergi akan saya jual motor ini kepadamu. 

4) Tidak dibatasi waktunya. 

5) Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.  

6) Milik sendiri. 

7) Dapat diketahui barangnya, meliputi berat, jumlah, takaran 

dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW 

 

Artinya: 

"Rasulullah SA W melarang jual beli lempar-melempar (mengundi nasib) dan 

jual beli gharar (tipu muslihat) " (HR. Muslim) 

3. Ijab qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak penjual. Sedangkan qabul 

adalah pernyataan dari pihak pembeli. Syarat utamanya adalah Ada 

kesamaan antara lafazh ijab dan qabul. 
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Macam-macam Jual Beli 

Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukum 

1. Jual beli yang sah menurut hukum, 

yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak 

terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli. 

2. Jual beli yang sah tapi terlarang, terdiri dari: 

1) Membeli barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa 

khiyar. 

2) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dengan 

tujuan menghalangi orang lain. 

3) Membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, padahal ia belum 

mengetahui harga pasar. 

4) Membeli barang untuk ditimbun. 

5) Juali beli barang yang digunakan untuk maksiat 

6) Jual beli pada waktu shalat Jum'at 

3. Jual beli terlarang dan tidak sah hukumnya, terdiri dari: 

1) Jual beli barang yang najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan 

khamar. 

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Rasulullah SAW 

bersabda: 

 

Artinya: 

"Rasulullah SAW melarang jual beli kelebihan air (sperma)." (HR. 

Muslim) 

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 

induknya. Sabda Rasulullah SAW 
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Artinya: 

"Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam 

kandungan induknya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

4) Jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas 

barangnya. Misalnya, jual beli buah-buahan yang masih 

muda, jual beli padi yang masih hijau yang keduanya 

dimungkinkan dapat merugikan salah satunya. 

5) Jual beli dengan mulammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. 

Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu 

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah 

membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan atau 

kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 

6) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi 

lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul. 

7) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering. 

Jual Beli Ditinjau Dari Segi Obyeknya 

1. Jual beli benda yang tampak, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda 

atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. 

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, 

yaitu jual beli salam (pesanan). 

3. Jual beli benda yang tidak tampak, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama 

Islam karena dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang 

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
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Jual Beli Ditinjau dari Pelaku Akad 

1. Dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan 

orang seperti dengan berbicara. 

2. Dengan perantara atau utusan, yaitu penyampaian akad jual 

beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat jual beli seperti 

ini dibolehkan menurut syara'. 

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah 

mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, 

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, 

dibandrol    oleh    penjual    kemudian    diberikan     uang pembayarannya 

kepada penjual. Jual beli ini sah menurut sebagian ulama, dengan syarat 

harga barang yang diperjual-belikan sudah diketahui, tanpa membutuhkan 

tawar-menawar. 

Khiyar 

Pengertian Khiyar 

Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah 

ialah hak untuk memilih bagi seorang penjual atau pembeli untuk meneruskan atau 

membatalkan akad. 

Tujuan khiar adalah agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat 

mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjual-belikan 

sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. 

Hukum khiar adalah mubah (boleh). Rasulullah SAW bersabda: 

 

Artinya: 

"Engkaa berhak khiar pada tiap-tiap barang yang engkau beli selama liga 

hari-tiga malam. " (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah). 
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Macam-macam Khiyar 

1. Khiar Majlis 

Khiyar majlis yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual 

beli selama keduanya masih dalam satu tempat atau majelis. 

SabdaRasulullahSAW 

 

Artinya: 

"Dua   orang  yang  mengadakan jual   beli   diperbolehkan melakukan  khiar  

selama  mereka  belum   berpisah."   (HR Bukhari dan Muslim) 

2. Khiar syarat 

Khiar syarat hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli 

dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, seseorang berkata, "saya beli baju 

ini kalau anak saya cocok." Khiar syarat berlaku selama tiga hari. 

3. Khiar 'aib 

Khiar 'aib adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual 

beli yang disebabkan suatu cacat ('aib) pada barang  yang   dijual.   Dalam  

pengembalian   barang   dengan memakai    khiar    'aib   jangan    ditunda-

tunda dan jangan dipergunakan terlebih dahulu. 

3.   Hikmah Disyari'atkan Khiyar 

1) Menghindari adanya penyesalan dikemudian hari bagi salah satu pihak. 

2) Akad jual beli berlangsung menurut prinsip ajaran Islam, yaitu suka 

sama suka antara kedua belah pihak 

3) Pembeli mendapatkan barang yang baik dan sesuai dengan seleranya. 

4) Penjual mendapatkan uang yang sesuai dengan nilai harga dan 

keuntungannya. 

5) Penjual tidak sembarangan menjual barang dagangan kepada pembeli. 
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BAB VII 

RIBA 

 

Pengertian dan Hukum Riba 

Riba dalam pengertian bahasa adalah  artinya tambahan.  

Riba menurut istilah adalah tambahan atau kelebihan dalam tukar menukar 

suatu barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. 

Hukum riba adalah haram. Allah SWT befirman: 

 

Artinya: 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan  

berlipat ganda dan  bertakwalah  kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. " (QS. Ali 'Imran:135). 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

Artinya: 

"Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, 

penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama". 

(HR Muslim) 

Jcnis-jenis Riba 

1. RibaFadli 

Riba fadli yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan 
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ukuran berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-

menukar beras dengan beras tetapi ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang 

yang menukarkan. 

Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 

tiga syarat: 

1. Tukar menukar barang tersebut harus sama 

2. Timbangan atau takarannya harus sama.  

3. Serah terima pada waktu itu juga. 

2. Riba Qardli 

Riba qardli yaitu meminjam sesuatu dengan syaral adtu keuntungan tambahan 

dari orang yang meminjam. Contoh: Donii meminjam uang kepada Gani Rp 

50.000,- Gani mengharuskann kepada Doni untuk mengembalikan uang itu 

sebesar Rp 60.000,-. Tambahan Rp 10.000,- itu termasuk riba. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 

Artinya: 

"Dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat 

adalah riba ". 

3. RibaYad 

Riba yad yaitu berpisahnya dua orang yang berakad dari tempat akad jual beli 

sebelum adanya serah terima. Contoh, seseorang membeli barang, setelah 

dibayar si penjual langsung pergi, padahal barang tersebut belum diketahui 

jumlah atau ukurannya oleli si pembeli. 

4. Riba Nasiah 

Riba nasiah yaitu tukar menukar barang dengan barang lain 

yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan 
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pengembalian. Contoh: seseorang meminjam 5 gram emas yang 

pengembaliannya setahun yang akan datang menjadi 6 gram. Jika tahun itu 

belum dapat membayarnya, maka tahun berikutnya menjadi 7 gram, dan 

begitu seterusnya. 
 

Manfaat Diharamkannya Riba 

1. Bagi pemilik harta Selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta 

yang bukan haknya. 

2. Terhindar    dari    sikap    hidup    malas    karena    hanya mengharapkan 

bunga uang yang dipinjamkan. 

3. Terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras golongan yang lemah.  

4. Selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW.  

5. Bagi Peminjam Selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh pemilik 

harta. 

6. Selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW. 

7. Bagi kedua belah pihak,  dapat menjalin hubungan  kasih sayang  

sehingga dapat  menimbulkan  sikap  hidup gotong-royong. 

Menjauhkan Diri dari Perilaku Riba 

1. Membiasakan hidup sederhana, tidak boros. 

2. menabung apabila ada kelebihan rezeki dari Allah SWT. 

3. Menghindarkan diri dari berfoya-foya. 

4. Menghindari kebiasaan berhutang. 

5. Mengadakan usaha bersama di bidang ekonomi,  

6. Rajin mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara memanfaatkan untuk 

kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. 

7. Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. 
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BAB VIII 

PINJAM-MEMINJAM (‘ARIYAH/ALQARDLU) 

 

Pengertian Pinjam-Meminjam 

Dalam fiqh Islam terdapat dua istilah tentang pinjam-meminjam, yaitu 'ariyah dan 

al-Qardlu. 

 'Ariyah ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang 

kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak 

benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.  

al-qardlu ialah memberikan pinjaman sesuatu kepada orang lain dengan 

perjanjian akan membayar dengan sesuatu yang sama pada waktu yang telah 

ditentukan. Misalnya, meminjam uang Rp 100.000-, akan dikembalikan Rp 

100.000,- pada waktu yang telah ditentukan. 

A. 'Ariyah 

Dasar Hukum 'Ariyah 

Hukum ariyah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.Al- 

Maidah ayat 2: 

 

Artinya: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. " (QS. 

Al-Maidah:2) „ 

Akan tetapi, hukum 'ariyah bisa menjadi wajib, misalnya meminjamkan 

pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Dan hukumnya bisa 

haram apabila barang yang dipinjam itu digunakan untuk sesuatu yang haram 

atau dilarang oleh agama. Karena jalan menuju sesuatu, hukumnya sama 

/ariyah
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dengan hukum y;mg dituju. 

 

Rukun dan Syarat Ariyah 

Rukun 'ariyah ada 4 (empat), yatu: 

1. Mu 'ir (orang yang meminjamkan), syarat-syaratnya: 

1) Berakal sehat; orang gila tidak dapat meminjamkan barang. 

2) Baligh; anak kecil tidak dapat meminjamkan barang 

3) Tidak sedang dalam pengawasan orang lain (mahjur); seperti pemboros 

atau bukan orang yang sedang pailit (bangkrut). 

4) Pemilik bagi barang yang dipinjam; orang yang meminjam barang 

orang lain tidak boleh meminjamkan kembali kepada orang lain. 

2. Musta'ir (orang yang meminjam), syaratnya: 

1) Berakal sehat 

2) Baligh 

3) Tidak sedang dalam pengawasan orang lain  

3. Musta 'ar (barang yang dipinjam), syarat-syaratnya: 

1) Barang yang benar-benar ada manfaatnya. 

2) Zatnya tidak berubah jika diambil manfaatnya. 

4. Shighat akad, yaitu perkataan yang menunjukkan adanya akad pinjam-

meminjam. 

 Jenis-jenis 'Ariyah 

1. 'Ariyah Muthlaq 

yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak ada persyaratan 

apapun, Contoh, seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad 

tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan 

tersebut.  

b. 'Ariyah Muqayyad, yaitu akad meminjamkan barang yang dibatasi dari segi 

waktu dan pemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya atau salah 

satunya. Maka musta'ir harus bisa menjaga batasan tersebut. 
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 Tanggung Jawab Peminjam 

Seorang peminjam (musta'ir) memiliki tanggung jawab pcnuh terhadap barang 

yang dipinjamnya. Bila peminjam (musta'ir) telah memegang barang-barang 

pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menggantinya 

kalau disebabkan karena kelalaian. 

B. Qardl  

Ketentuan-ketentuan Qardl Dasar Hukum Qardl 

Qardl dalam istilah kita dibahasakan dengan utang-itang. Hukum qardl pada 

awalnya sunnah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang 

meminjam. Allah SWT. berfirman: 

 

Artinya: 

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjarnan yang rik, maka 

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjarnan ilu ntuknya dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak. " (QS. .1-Hadid:ll) 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

artinya: 

Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari sauadaranya. 

Maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari 

kiamat. " (HR. Muslim) 



 

Hukum Qardl 

1. Haram 

 apabila yang meminjamkan mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan 

untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar, berjudi. 

2. Makruh, 

 apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan 

menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan 

menghambur-hamburkannya atau peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak 

akan sanggup mengembalikan pinjaman itu. 

3. Wajib,  

apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi 

diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, 

sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu 

selain dengan meminjam. 

Rukun dan Syarat-syarat Qardl 

Rukun Qardl ada empat, yaitu: 

1. Muqridl (pemilik barang/pihak yang memberi hutang) 

2. Muqtaridl (yang mendapat barang atau penghutang) 

3. Muqrodl (barang yang dihutangkan) 

4. Shighat (ijab dari pihak muqridl) dan qobul (dari pihak muqtaridl) 

syarat al-Qardhu adalah sebagai berikut: 

1. Besarnya al-qardlu (pinjaman) harus diketahui nilai, berat, besar, dan jumlahnya 

b. Sifat al-qardlu dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk 

hewan. 

c. Al-Qardlu berasal dari orang yang memenuhi syarat dimintai pinjaman. 

Pembayaran Pinjaman 

Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah seorang yang berhutang yang tidak 

mau membayar utang. Bahkan kalau melalaikan pembayaran utang termasuk aniaya 

yang merupakan perbuatan dosa kalau dia mampu. Rasulullah SAW bersabda: 

 

http://termas.uk/
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Artinya: 

"Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya ". (HR 

Bukhari dan Muslim) 

Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman dibolehkan, asal kelebihan itu 

merupakan kemauan dari orang yang berhutang, tanpa adanya paksaan dan tanpa ada 

perjanjian sebelumnya. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. 

Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya:  

"Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah yang sebaik-baiknya 

dalam membayar utang". (HR Bukhari dan Muslim) 

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi 

perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan itu haram bagi muqridl (orang 

yang mengutangkan) untuk mengambilnya, karena hal tersebut termasuk riba.  

Sabda Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata soya mendengar dari AH ra, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah 

riba ". 
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BAB IX 

SEWA MENYEWA (IJAROH) 

 

Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Pengertian dan Hukum Sewa-Menyewa (
l
Ijarah) 

Sewa-menyewa dalam istilah Fiqh Islam dikenal dengan istilah al-ijarah al- 'ain, 

yaitu pemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 

suatu imbalan. 

Hukum   akad    sewa-menyewa   adalah   mubah   (boleh) berdasarkan al-Quran, 

hadits dan ijma' para ulama. Allah SWT berfirman: 

Artinya: . 

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka lidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan. " (QS. Al-Baqarah:233) 

Dalam firman-Nya yang lain: 

 

Artinya: 

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya ". 

(QS. Al-Qashash:26) 
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Hadist Rasulullah SAW : 

 

Artinya: 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW perntfh berbekam kepada seseorang dan beliau 

memberi upah kepada tukang bekam itu. " (HR. Bukhari dan Muslim) 

Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (''Ijarah) 

1. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah-

mengupah, syaratnya :  

1) Baligh; 

2) Berakal;  

3) Cakap melakukan tasharuf (mengelola harta); dan 

4) Saling meridhai. 

2. Sighat ijab qabul antara mu’jir dan musta'jir. 

3. Ujrah atau besaran sewaan, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua 

pihak. 

Syarat barang sewaan  

1. Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan. 

2. Barang yang disewakan dapat diserahkan kepada penyewa disertai cara 

penggunaanya. 

3. Manfaat barang yang disewa diperbolehkan oleh syara'. 

4. Barang yang disewakan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan sesuai 

perjanjian akad. 

Macam-Macam Ijarah (Sewa-Menyewa) 

1. Ijarah jasa, 

yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang 
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disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut 

ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah. 

2. Ijarah barang.  

yaitu memindahkan hak untuk memakai barang tertentu kepada orang lain 

dengan imbalan biaya sewa. 

Upah (Ujrah) 

Pengertian dan Macam-macam Upah 

Upah atau ujrah adalah imbalan bagi manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan 

pihak lain. 

Upah atau ujrah dibagi dua bagian : 

1. Ajrun musamma: upah yang telah disebutkan 

syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang 

melakukan akad, 

2. Ajrun mitsli: upah yang sepadan, yaitu upah yang sesuai dengan 

pekerjaannya 

Membayar upah sesuai kesepakatan kepada pihak yang telah bekerja atau yang 

telah memberikan jasa hukumnya wajib, sebab ia telah memanfaatkan tenaga 

atau jasanya. Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Abdullah ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, 

"Bayarlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya. " (HR. Ibnu Majah) 

 

Ketentuan Upah 

Dalam hal upah ada beberapa yang harus diperhatikan, anta-ra lain: 

1. Harus jelas jenis jasa atau pekerjaan yang harus dikerjakan. 

2. Harus jelas besar atau nilai upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaan. 
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BAB X 

PENITIPAN BARANG (WADI’AH) 

Pengertian dan Hukum Wadi'ah 

menurut bahasa adalah 'meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu 

pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga".  

Wadi’ah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga 

hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat. 

Hukum wadi'ah adalah mubah (boleh). 

Firman Allah SWT. 

 

Artinya: 

"Sesungguhnya Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada ycmg berhak 

menerimanya.... " (QS. An-Nisa:58) Sabda Rasulullah SAW. 

 

Artinya: 

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Tunaikanlah 

amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap 

orang yang telah mengkhianatimu. " (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Hakim) 

Rukun Wadi'ah 

1. Muwaddi" ( Orang yang menitipkan). 

2. Wadi" ( Orang yang dititipi barang). 

3. Wadi'ah ( Barang yang dititipkan). 

4. Shighat (Ijab dan qabul). 
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Jenis-jenis Wadi'ah 

1. Wadi 'ah Yad Amanah 

 yaitu barang yang dititipkan merupakan bentuk amanah belaka dan tidak ada 

kewajiban bagi wadi' untuk menanggung kerusakan kecuali karena 

kelalaiannya. 

2. Wadi'ah Yad Dlamanah 

 yaitu Wadi' harus mengganti kerusakan atau kehilangan pada wadiah, oleh 

sebab-sebab berikut ini: 

1) Wadi' menitipkan barang kepada orang lain yang tidak bisa dipercaya. 

2) Wadi' meninggalkan barang titipan sehingga rusak. 

3) Memanfaatkan barang titipan. 

4) Bepergian dengan membawa barang titipan. 

5) Wadi'  tidak   mau   menyerahkan   barang   ketika   diminta muwaddi’ 

maka ia harus mennganti jika barang itu rusak. 

6) Mencampur    dengan    barang    lain    yang   tidak   dapat dipisahkan. 

Hukum Menerima Wadi'ah 

1. Wajib bagi orang yang mampu dan merupakan satu- satunya orang yang bisa 

dititipi dalam keadaan darurat. 

2. Sunnah bagi orang yang sanggup menjaga amanah. 

3. Haram bagi orang tidak mampu melaksanakannya. 

4. Makruh bagi orang yang mampu tetapi tidak percaya pada 

dirinya sehingga dikhawatirkan tidak dapat bertanggung-jawab 

terhadap titipan. 

Resiko Kerusakan Wadi'ah 

Akad wadiah adalah akad saling percaya, oleh karena itu yang menerima titipan 

tidak mengganti apabila barang yang dipertaruhkan itu hilang atau rusak kecuali bila 

rusaknya dengan sebab melalaikan atau kurang penjagaan yang berarti tidak dijaga 

menurut sebagaimana mestinya. 

 


